
לרוקהגדסיהפדדיקו

החשוכההאהבהםו~טות

מנודדודימספרדית:

שללרציחתושקדמוהשנתייםבמהלךנכתבוהחשוכה"האהבה"סונטות
אודדאודובןאךבספרד,האזרחיםבמלחמתהפשיסטיםידיעללרוקה

אזעד .המשוררמותלאחדשניםושמונהארבעים ' 1984בשנתדקלראשונה
האלה,השיריםפרסוםאתלמנועכדייכולתהככללרוקהשלמשפחתועשתה

 .ביצירתוביותרהנישאותהפסגותעםנמניםשהםכךעלעורריןשאיןאף
האישיהאופיומןהחד-משמעיההומוסקסואליההקשרמןנבעהזוהתנגדות
ככל-לגברכולםהמופנים"אפלים"אהבהשיריהשירים,שלהמובהק
הביטויזאת,עםהמשודר.שלהאחרוןאהובוך_פון,דודריגסרפאלהנראה
רקמכווןאינוהמחזור,בשםהמופיע- amor oscuro-חשוכה""אהבה

לאחדמפורשתרמיזהגםזוהילרוקה.שלאהבתושלוהקודרהחשאילאופייה
הפואמההספרדית,בשפהאי-פעםשנכתבוביותרהנהדריםהאהבהמשירי
בןהגדולהמיסטיקןקרוס,להרהחו~ןמאתהנשמה"שלהחשוך"לילה
זיקהעבדי.בתרגוםאודדאולאמעולםשידיושמרביתהשש-עשרה,המאה

מןהואושיאההמחזוריאורךלכלניכרתהספרדיתהשירהשללקלסיקהזו
אתהעשריםהמאהבןהמשוררמנסהשבהגרנגרךה","בנוסחבסונטההסתם
נטייהאךהבארוק.תקופתשלהספרדיהזהב""תורבסגנוןבכתיבהכוחו

השירהמענקילרוקה,הסגנוני.לצדמוגבלתאינההמשודדשלזו"קלסית"
כיזהבמחזורמוכיחבלשונו,ה"סוריאליסטית"הכתיבהומנחשוניהמודרנית

יתדהסונטה.שלהקלסיתבצודהמצדים,ללאוירטואוזית,שליטהשולטהוא
"שערורייתי"נופךהנושאיםהאלה,האישייםהאהבהשידיאתדווקאכן,על

מחמירהבצודהלכתובבוחרהואשכתב,אחרמחזורמכליותראוליונועז
הנוטהאסתטיתבתפיסההמורגליםדורנו,בנישירהקוראיזו.ותובענית

גבהלזקוףעשוייםוספונטנית,חופשיתבצורהוספונטניחופשיתוכןלכרוך
שיריםכותבכשהואעצמועללעטותבחרשלרוקההמסורת,כבלילנוכח
לרוקהכינזכוראםלכאורה,דקכפרדוקסלנויתבררזהפרדוקסאךכאלה.

כלליצירתםמיטבשאתהשידית,המודרנהגיבוריממרביתבכךשונהאינו
התפיסהחדף(וזאת"מנותצות"בצורותאוחופשיבחרוזכתבולאוכלל
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וכמשקלנחרוזדווקאאלאהצורה),פירוקעםהמודרנהאתהמזהההשבלונית

נזתמדתהתייחסותמתוןלפחותאו-לעילאוקלסיותמסורתיותוכמתכונות

אפולינר,דמנו,ככוולד,משורריםזהכהקשרנמנהאםדיהללו.לקונוונציות

וילקה,פאונו,אודן,ייטס,צווטאייכה,מיאקוכסקי,פסטרנק,מנדלשטם,
אלתרמן,טשרניחובסקי,ביאליק,ואצלנו:גיאורגה,לסקר-שילד,הופמנסטל,

נרחבמקוםלייחדמכקשיםאנו "!רה"ותכגיליונ .סוצקעוועראוגולדכרג

שלמיטבהנעצם,היא,שהיאקלסיקה-המודרנהשכתוךהזאתלקלסיקה
המודרנית,השירהשלהגדולהמרטירלרוקה,גרסיהוכפדריקומיהמודרנה.

העת?כתבשלהראשוןכגיליונוהקלסיתהכתיבהדגלאתלשאתראוי

 18ןברקהול
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המתוקההטדו~~הסו~טת

ם g~ק~לאי;ת ryלפ;ח.ד~ני

ה~ציסה.זpךמוו;י:;ןל 9 ~ז::ע.י~י

ם ip~ל;להיי ryלזpע.ל::ז;ךד

 .ן;:יו;ס~לזpל;:זב;ךך::זר.רי

ע,ריריי~אןלע,מרלי ב\!;נ

-ל~~~ו ,ף; n ~ ף~~~לאבול·ע.ץ

ו~ךי~ריסה~לילי~ונ~לים

 . ל~כ:tז::ת;לע:זו:זלזVב;ך~קיט

i:t ז~לבךאם .הו;~~א;~ךים::

::זלח.ס~לי~לוב,~ניזpב;

~ל~לב,~ני~ךנוו;י:;ןנכ;חאם

 ! ח~ז::::זכל,קי 7ח.~תליה;rןד

ע.דע.ליי~ת~סך:;ןע.לוזדה
 .::זזpך~ררע,~דותיtיי 9זpל
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בטלפוןהאהובעםמשוחחהמשודד

ד~~יריי~ת~תחזp~ה ן;: 7ק;
 .ס~ץע,שיי~בידי ij;גנ;וא

אביבי,אזלבלבדגלימןן;ם
• : -: -• : •• T :-• , 

 . rזז~דר w?מ~חי ה~;פ~

הצדנתחיםשדאזאשיח-א;ן
 '--:-זז--

דריסה.י~לידדנ.וים~ל·אי /oהיא

 /o!1בכיילדאש;~הם /oך
~תיסה.תקןהמת;ןתקו;תבך.די

ךלף.~לי;ק n~ת;ק-ןק;ל~י

 .ד~;ךכ.ה~ת;ק-ןח;ק~ק;ל

ימעלף.ןח;ק-מת;קבק;ל
: T T • : ~ T 

 .~.רש-רביג,ול~:י~לה ;מכ;:ןח;ק
 .ד ij~לעג,ול~~סה ;מכ;:~ת;ק

 .קן~י~ת;ן~מקןח;ק-~ת;ק,
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המשודדנחז.הז Wיהאהוב

ת.רע.לאם z;ף-;ו ttא;~;וףא;jןב~ני ח~ב;:

 .סדוףi;וח tt י~;:ו~זpו z:ז i; w;וח ttניכי
tp ךדוף .ףו;~;אנ;צ.ד~ניער.זכי ?1~דטוף

כ~לךח.ניח;~;וכים iJח;ר.די·קן:;גיםק;ל;ת

~ןח:יt:כד ?1וו z ~ tp;;צ.ח n::בית-סזיא.ת

iJ ח"קiJ זpt,ו?tת לכ~iJ ~ tp רדiJ י~יצ;ץ
ל~ע"ץ ך~~ח~ליחוס~כוד;ת~לים iJך

מוןח. QiJ ףpז~~זpל ה~~~נש~:ם

ח, ?f1]1ו:;ב~נים.ךת ryך;~~וים~כת

;z לסוסים~ילpדקד~ח,ד~~חעםא;ךז;
גופ:;ן.ואתהמענהנשמתיאתלנח"ל • : :· • : • T T · .. : -:;• : 

tt רtt חוב. ,,,_;עו;~ת~אל~; w זw נדו;נח.~ח
iJ ק!V נלא.יךב;iJ ליךםpע?]~:;בכנ;ך;תז ! 

 !רדו;נח:;גצפ~חלנוא;ךביםjןםא.יוךא.ח
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האהבהשלנדודי-השינהליל

 .ל~ל~,ע 1J ר.;מולל;ןה, iJ~~ע,לה

ד~ע;ת.נקוו י~י~~קנ;ו. o/ ~ lJ ~ .~ליבו

ל~ליו ry;נ:וי nו~ני~ללי;ה ry 4נוז

שלזץלא;ת.ע;tכיי;ניםוץVלר~נזיםזpל

שבירה,כאבכזגוגיתהלילהובמ;ןן
 ד·: ··: . :·יז:--- :

 .לדךא;ןז;וה;מ:יםקים lijקך ;~יכ~;:

נ;ודע ipזpהיסוריםזpלמ;ן ry;ה try;כ~לי

 .ןנא;ןך~סוזpךפיק;~;יו /47oח;ל iJל.ב~ל

iJ קlij נ::וא;~;נואחדשוברij תipiJ .מי~ה

~פוא: iJף ?i t;ז~~חוזיםופ~;ת.ינו

ר~לסה.זpה;סי~ה~קךזpתךםמז.ךקת

גוךה. 9iJת 9למך~ז;iזקש iJסכיר~ז

tt למ.גij נ::וע,פו 9הבע,~~יונ~נ::וח~י

לקבוךה. ו~~~כ;ן~זpדלני~לר~פו
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האהבהפצעי

ry א;ךiJ !ט;ך~ת.א.ש~סל.ת ,ה

iJ נ;ףff?W פיר·ע~רל~~

זpדך~ת. iJזp~ה iJ ~ p:קא.ב

ס~ויר.ו~r:זרך~ז iJסררת

ךת 9זpע. iJז.את ijרם iJיז?ע.ת

 . ן~pזז:rרלפירן·~ק~ליjןנ;ור;ס
iJ תך..??.עו;נמ:;ני;י:ק:ברותר~ם. 

-ז fמזץ א~~~סדי wע.קןב

ג;ו;כסמ~ת ,ה~~.א י!~!ה

W ~i'ל·א ז~p ר;קק.תדרזויל;ם

 .ס 9 ;ג::ו;נ f?iJסדי~תרןא;נ;ויף

ר, j!ryfןירל~י;ת~~קשיא.ר

סע.ק.קל~יף~תליפ;_רשא.סה

 .~ור~רע!ךנין~ורת [Jנןם
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אמתאומדהמשודד

 ,ה~~ wו?.רןתי ?1~תל~כ;תר;ב1ה~ני

 ,ה,פ:~תאוליך~רא;תי ב~:;א·תאוליך~ר

נכ:פ,הנ;וה itt:וןמיריםץVלם ryרמרומ.ינזpע.ת

 .ן;:~וי:;ן ry~שיק;~רן .ן;:~;י~~~

;ןהין~זpרסעד~תלךצוכך;~ה~ני

~סד-~ס,ד~הדגים~ןוכי;ני~ילךא;ת

ר l]ijנכיי ת\'!ו~~תי~תו?~.זות

קשוי;ת·גרעין.חטיםשלאלמותלאלמת
 . :- : .. ·: ·:ז:--·~-:-

האני·עת ?jפע;ךתתוול.איתןומי
' • •• : ••• -: -T :-• 

~אידלע.רנ;וה-א;;ןב: ttא;;ןב-א;נ;י:;ן-א;נוי-

;לני; n;.יוכךעםה w;שיזpק.שעם

ל.זותתך~הל·א p~ךנiן'זpתיל·א p~ו~ה

:זpאירזpלאi:ו?כאי~ךת: iJרכוש;;ןא

i:ומדtפט.ר iJ ~ tpץVלצל; ת\'!~פלו
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לוש~כתובמהאהובמבקשהמשודד

לזpךאי, oי~ךת-קך~י~היב

רעם ,ף??מןמ~נ;ןב~פיתי

~tקעים:~ני;:זנ;:בל ח_ד~ז:;

 וpז~~א;~;וף:בד ttלליב 9מי

נ~חי,ס~וירזץגיני·~תךלא
י;ר~ת,א.י~הצלה~תס~~ן

ליבט 7!קיקא.ינ;י~ניםי;:זלב

 .;:ז~.רזרייבר~שזpליבק.דח

לזp~ק.לתנתביורירי ל~~

 1 ~~ 15 ~ךי;~ה~זpטי~ריס
כזכ~~ל.ת;~שיכ;תjןטיחי

-jןבליא.תבמ.ללא.פ;א~לא
~:;גtקסהלי ס~כ;:ו;~~רr.ודא;

 .פלילי ttס ה~pז~ז:;ל.יל~ל
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נסתרתאהבהשלחשוךקולה;

 !נ;ורת 9נ~ה 'Qtזpלשון Qק;לה;

 !!ב ע~~ ! י?.ז~כליע;ה 9ה;

 ! ב!~רקיןת~בןה, /t?o ה;??.ז~

 !מבצרתל"אועיריםכלינחש;ל
 ·:·: • •• : • •ך • • :-

 !ת wוזקור-~.רבןצוםכ.הלילהה;

 !ררו~הןךה QזVלשז.ני~ית~ה 9 ~

 !~ל~ף~לבה;ןדוף,ק;לה;

 !ג;~זpתררו~;ה~זVלש;זpן

ו~פ;ךי' IJק;ןק;ל 'י?ו:ז~ח

רי' 9~לי ';כpז;נן 9ו:ז~ןו~דני

ק;נע..רררק iJ!Pךר ip ~ג;~חים

ראשי'זpהוא~סב o/IJ~ןק 1Jך

- !:אושי~ת ףו;rל??ס~וזpבר

 !ו:זזפ,;נער!ה~ה 'Qtסזאתני
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הךדדים~ועלהסו~טה

iJ דרiJ ןר !ןהj,ג;קס~ני !דרליע,טר !מ! 

 ! [lל~נ~דיןלשיר!~דיןמ;ד!לזpזר~דין

iJ צ.ל:p ך;נית;ן~:p ומנ;ןנ;קסמ.~פיל;ר

 . [lלזר~לימנ;יעצ.ם;נוזtדזVל~כורוא;ך

~ויד:ענז.קוע;מ,ךלנ;ישו~נ;יףז;ושו~תינ.ין

כ;ת.רת.:ע.ליו~מ.ךמ;ך;תכ;~ביםזVלמ,זpב

ומ.ע,בירב fiJ!;גןנ•;תומ.ע,:בה

ק;ךךת.א.ב p:ת ?j ~~ז.ק~הי w~רנש~ים-~זpר

רם, ?1ס~ר~~עיננ;ףרהנ;יע~גנ;אזtז

 .!כיםגיס~לע ?iJ ~ jרךגק.א~ניםוזpבר

לךם;י W ~ך;שים iJ~ת;.דן iJמןו~מ.ע

בוקים, Q~ו:זי· w:;כדיהזך.רז! .א~tזא.ר

:p רנ~ךם,~רוערלב~תוץ-ז;ושו~ה~ה

iJ יא;נ:ינו:~א ?1יןמ.ן~pפךקים ?1יםגו~;וז. 
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יונהלאהובושולחהמשוררובהג;נג;רהבנוסחסונטה
:• : T 

i] ת;ןi:מטוך;ה ה.!זfi?tP ל;ש~ניאן.r:ז 

יר rמ!כ;תזpע.י~יו~ליל-לק.ןי;ןא.ל.יף,

 ז:r.ל;קרהואנ;קןהוא;ןל.ניד-כ~נים rע.ל

v?w ?.חאטית ה~~י:~-ת~pננ;ון.לביז

ז wש;סד.ר~ואד; ,;במוםל fזpא.יז ;מ~

f זםפול:rלךpואד;ק~ף.ז~iJ ~~דך, 

 ' /To ~ךזpל~ני~יםךזpל~פ;דיםזpלט ?t ך.~
 .~~ךדו!;ניףאתיזpא.י~ףלימ.זכיר

i:ז Q זלק.ן י~~ע.ל:;כף·;ךף~תל.ק:ii:ז~זpםל, 

??טי~הגל. IPזpלזpמ.י~יתמ.~גי~הא.ידזךא.ח

 . ף;~;ע.ל~חרים [i~נוינ:ייס~תגה ry~לי

י;~ם~תוןזp~זק~י;?~בי~םר~ר

זVו~ה QiJ ה~~י:~סן~צינ;קךל.יל,

וו~ם.ק;~ן ?7יא;נ;רףלךא;ת~ל'א ה,?;ב

ולנסיה,בעירהזורםהנהרהואטוךיההספרדים.הבארוקמשוררימגדוליהוארה i~ג iג *

השיר.אתשכתבבעתלרוקהשההשם
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המכושפת""העיד .ה~~~יקעלאהובואתשואלהמשודד

~זpר;:זז:את,ס~ירזני 9~קנזץב.ינ:ים t:t ז:;

ס~ןנים?בלבט~ה~זכרט~ה~ך~ה
~נים,ח.רי 9זקלל;מ;ת Qןאינ:י;:זאם

מ:קרדסרזזכ w~ר g ז:;;מ;ת nוא.ת

·ל n ~ז:;ך;:זזpבזר;:זר QiJנקןתך~ת

;:זחז~אר???ל~לזכז~דלחזp~ס?סזל
ij קזאםp1 יו.ז;ע~~~~ז ry לכךכרךש

ח;ל? ij י~~~~ל~ת ה~~~~ע;ט.ר~זpר

ij ניבזכ.רסאםpכזry יt?שיזזהא.לנן;נ
סי~הב.יןל~;כע, ה~~ר;1PiJ iמרזtזtהזpל

 ?ה~Vז QiJק~ליל:ניזצך~ריםזpל~רזךה

:p ל·איס:כזלזםpזהזp~~tי· f ויר~gij ,ח
נ~ח.א.ב p:ךזpל~ך;ל;תiקזtח;תזpל ה;?ר~

 ? 1 ~~נז?ןקה~ריזכזכם iJזpך~בי

בה.הזורםהנהרהואוהחוקארספר,דנמרכזעירהיאקוז:t?tוה *
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לורקהגרסיהפדריקו
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